8e jaargang nr. 6

Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief
Beste Trainsimmers
Tijdens de clubmiddag van 2 oktober zal de Heuvellandroute voor Trainz ruimschoots aan de orde
komen. Na de eerste uitgave op zaterdag 11 september is er hard gewerkt om nog een tweede
sessies toe te voegen aan de Heuvellandroute en een aantal details te corrigeren.
Degene die al in het bezit is van de route, krijgt gratis een update tijdens de clubmiddag.
Naar aanleiding van kritiek op de fora zijn critici door Raymond uitgenodigd om op 2 oktober naar
onze clubdag te komen voor een demonstratie.
Ook de installatiebestanden zijn aangepast om het installeren te vereenvoudigen.

Eurospoor
Van 29 t/m 31 oktober is TrainSimIg te gast bij Eurospoor in de Jaarbeurs te Utrecht. Wij zien u
graag in onze stand. Op de beurs zullen wij (zolang de voorraad strekt) add-on routes voor
Microsoft Trainsimulator en Trainz aanbieden. Na de beurs zullen add-ons voor MSTS en Trainz
alleen nog via de website te bestellen zijn.
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Voor wie niet naar het evenement “Terug naar Toen” van de VSM konden komen hierbij een kleine
collage.
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Tijdens onze 'zomervakantie' hebben de diverse ontwikkelaars niet stil gezeten. Hierna een
bloemlezing van wat er zo allemaal de laatste maanden is uitgebracht. Zowel payware als freeware.
Kijk ook op onze site, daar staat meestal de informatie over de nieuwe versies van Railworks, Trainz
2009 en Trainz 2010.
Commerciële uitgaven zijn verkrijgbaar in Nederland bij Computer Collectief, (http://www.comcol.nl)
en bij Signalsoft Nederland (http://www.signalsoft.nl/).
Opmerking: producten waar 'alleen download' bij staat zijn uitsluitend via de product genoemde
website te koop.
Deze gegevens worden door ons als service doorgegeven. Wij zijn niet verbonden met genoemde
bedrijven, noch aansprakelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van hun dienstverlening.

MSTS FREEWARE
Bij Treinpunt.nl (http://www.treinpunt.nl) diverse aktiviteiten voor nederlandse freeware routes.
De Railion 1613, Plan V 841 met 'oranje'-reclame,VIRM 9522 en 9524 in de OV-chipkaart kleuren
en GTW in de uitvoering 'vroege vogel korting'.
Bij de Lokfabrik Pirna (http://wp1123547.wp154.webpack.hosteurope.de) vele versies van de
voormalig oostduitse diesellocomotief V100. Nieuwe versies, waaronder de 203-3 van Volkerrail, de
101 van ITL, en de 203 van Spitzke. Deze rijden (reden) ook in Nederland.

Bij Sven Sprenger (Rasender_Roland) (http://www.msts-lowa-werkstatt.de) veel goederenwagens,
zowel uit de oude als de tegenwoordige tijd.
Recent werk zijn de grote schuifwandwagens die ook veelvuldig in Nederland te zien zijn. Series
Habiis 11, Habiikks 10, 13 en Habis, Habiins.
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MSTS PAYWARE
German Railroads (GR) (http://www.german-railroads.com)
Aufgabenpack 11 für GR7 Bayerische Waldbahn. (alleen download)

Aufgabenpack 12 für Biggetal 2006. (alleen download)

Tot zaterdag 2 oktober 2010 “De Schalm” Oranjelaan 10, De Meern.

